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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيجمانة علي موسى ماهود1142042100040

كلية علوم البحار/جامعة البصرة422.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحسين سيحان صالح وهيب2162051069029

كلية الحقوق/جامعة تكريت447.00ثانوية سيف الدولة للبنينادبيقاسم ياسر جاسم محمد3182021088011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.00ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمحمد حسين علوان محمود4182021088012

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.00ثانوية سيف الدولة للبنينادبييونس خالد جبار جاسم5182021088014

كلية اآلداب/جامعة تكريت389.00ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعبد الوهاب جمعه علوان محمود6182041123014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل361.00ثانوية الوركاء للبنينتطبيقيمنتظر عالء عناد عبادي7272051040010

كلية التربية/جامعة سامراء396.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيمكارم عباس حمود جسام8182042392053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.00اعدادية العرفان للبنينتطبيقياسحاق مجيد محمد خميس9192051029003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية318.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد خميس عبد هللا نجم10202041004019

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية307.00اعدادية غماس للبنينتطبيقيسيف بشير دوال خشيش11242051016030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.00ثانوية الجبل للبنينادبيضياء مهدي صالح محمد12212021036008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.00ثانوية االلباب االهلية للبنينتطبيقيحسين وليد عاشور فنجان13162051123011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.00اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيصابرين علي عبد هللا عبد الزهره14242052123037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.00ثانوية قرطبة للبناتادبيشهد محمود حمزة حسن15232022126025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي جازع كاظم سلمان16242041015085

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيذكريات كاظم عذاب حمزه17242042108042

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيجعفر سالم داود رويهي18292021001025

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيجسام باسم ماهور راضي19152041001140

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى حسين علي كاظم20212041013147

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.00ثانوية بردى للبنيناحيائيغسان ابراهيم اسماعيل جاسم21212041229055

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى320.00اعدادية النصر للبنينتطبيقيهيثم عبد الساده حمزه كسار22242051064050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيعباس عالوي رشك حجي23132041025014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.00ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيخديجه ثامر دهام حميد24122042114020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.00سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياادبيمحمد زهير محمد فائق رشيد25132021238007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيداود سلمان حسين كريم26132051023019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيخديجه وليد حمود محل27192022188010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.00ثانوية االندلس للبنيناحيائيحارث شالل فرحان خلف28192041096004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيطالب عرنوص كريم مضخور29262041003070

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد علي ثائر توفيق هادي30162051039103

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.00ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء شويلي كريم علي31262042118013

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب علي خيون سالم32162042243048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.00اعدادية االمال للبناتتطبيقيديما عبد الجبار علي حسن331121522011016

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبتول قتيبة محمد سالم حسين341421422028012
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.00اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسنين محمد حميد مسلم351421511006020

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.00ثانوية االيالف للبناتاحيائيزينه عالء خيون طاهر361021422022012

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب علي عبد هاشم372721422033175

كلية العلوم/جامعة بغداد547.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه عماد جاسم سعيد381521422005096

كلية العلوم/جامعة بغداد547.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينبأ ثامر فرج كاظم391121422048095

كلية العلوم/جامعة بغداد537.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعبد هللا فراس زامل صالح401521411016040

كلية العلوم/جامعة بغداد530.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيآيه رحيم مهاوي عيسى411321422033005

كلية العلوم/جامعة بغداد521.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامير هاشم محمد مشكور421521411001009

كلية العلوم/جامعة بغداد429.40ثانوية الكرادة للمتميزينتطبيقينوار وسام عبد الرضا خلوف431421511038007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد559.00اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياتطبيقيابراهيم وسام عمر نوري443021517028001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد425.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيسجاد خالد مولود سوز علي451521511004029

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد511.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيكوثر حيدر حميد حمود461321422046067

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد510.00ثانوية االمال للبناتاحيائيشهد عادل مطشر حمد471421422041121

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.00ثانوية التسامح المختلطةاحيائيساره علي كريم محمد482321427051005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد488.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحسين ثامر داخل جسوم491121211050012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد463.00ثانوية المأمون للبناتادبيحوراء عامر علي ناصر501021222034005

كلية التمريض/جامعة بغداد577.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيحوراء فالح حسن حسون511121422044025

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد526.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائييوسف صدام حسن حمد521121411006101

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد520.00ثانوية المدائن االهلية للبناتاحيائيرونق يحيى خضير خلف531421424025004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد400.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياسراء محمد عطية لفته541421424009004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيفرقان حسن سلمان عبد هللا551121422039054

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.00اعدادية فدك للبناتاحيائيرقية حسن ناصر فرحان561421422006055

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد397.00اعدادية ابابيل للبناتاحيائيعطاء محمد أحمد عبد571121422045025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.00ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياحمد خلف عواد عبيد581921415010004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمجتبى مؤيد معله مهدي592621411014136

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.00اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيمحمد حمزه عباس حسين601121411005048

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتقى مجيد نور علي حسين611521422014059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.00اعدادية الوارثين للبنيناحيائياكرم اياد كاظم محمد621521411013010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره علي مسلم عريان631521422007120

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيحنين فالح شياع صالح641421422009031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.00ثانوية الرتاج للبناتاحيائيفاطمه كريم عبيد بزون651421422050054

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.00ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيمريم عباس حسين مزبان661421422066041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.00ثانوية االنوار للبناتاحيائيتبارك احمد مفرج شراد671221422023012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرحاب جريان عبد هللا عبيد682621424012067
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.00ثانوية السياب للبناتاحيائيزينه محمد علي حسون691021422002049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيباقر عباس خزعل علك701521411006012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.00اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد هللا خالد جعفر بهلول711821411063023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد رشيد حميد ابراهيم721221411027135

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.00ثانوية األزل االهلية للبناتتطبيقيايه ياسر جواد وهاب731221524007003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.00ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيرقية محمد عبد القادر عبد الرزاق741421522039008

كلية اللغات/جامعة بغداد503.00الخارجياتادبيسماء عدنان طالل كاظم751221228050272

كلية اللغات/جامعة بغداد459.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي مهدي منشد مختاظ761221211038075

كلية اللغات/جامعة بغداد451.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيرضا جمعه عالوي عذير771521211005029

كلية اللغات/جامعة بغداد450.00اعدادية الصفا للبنينادبيسجاد ناصر علوان عبد781321211027038

كلية اللغات/جامعة بغداد439.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه عبد الكريم غيالن حسن791121222017084

كلية اللغات/جامعة بغداد435.00للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيسيف عادل رحيم عبد الساده801221211016027

كلية اللغات/جامعة بغداد428.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيتقى مقداد كاظم رشيد811521222008018

كلية اللغات/جامعة بغداد420.00ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعباس ياسين كريم ياسين821321215009020

كلية اللغات/جامعة بغداد416.00اعدادية الرضوان للبنينادبيراهي طالب محمود مشرف831121211032015

كلية اللغات/جامعة بغداد393.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيجعفر حيدر مسلم حسن841221211036002

كلية اللغات/جامعة بغداد523.00اعدادية المسيب للبناتاحيائينبأ باسم هادي ارزوقي852321422041183

كلية اللغات/جامعة بغداد485.44ثانوية المتميزاتاحيائيايمان عسكر حامد عبيس861121422047008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.00ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيايالف محمد عبود وادي871321226002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيفاضل عباس منعم كاظم882121417030022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.00اعدادية حماة للبناتاحيائيزينه علي حسين يوسف891121422025099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.00اعدادية البطولة للبناتاحيائياية عالء عدنان خضير901021422028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.00ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيمريم رحيم فارس هليل911421424005038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيامال اسامه خضير نجم921421422015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.00اعدادية زينب للبناتاحيائياالء قاسم علي جبر931421422043011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرقيه فاضل حمد خالطي941421422019019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسين حارث حميد شاكر951121411017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد421.00اعدادية الحضارة للبناتاحيائيسلمى جاسم محمد عواد961021422026046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.00اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد وعد محمد محي971921511019067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد515.00ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيعذراء سلمان مهدي محيميد982621426002036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.00ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيمحمد علي عباس علي991321411033034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.00ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة كاظم خشن محمد1002821422019059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيكرار محمد عبد جودة1011221211005038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.00ثانوية سامراء للبنينادبيوليد غازي مهدي حمد1021421211030072
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمنتظر يحيى هادي فليح1031221211005057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.00الخارجياتادبيوجدان احمد مثيني محمد1041421228050935

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.00اإلعدادية المركزية للبناتادبياالء سعد داود سلمان1051421222063003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمحمد رعد راضي مطر1061521411017067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيسيف محمد عبد فرج1071421211029044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.00اعدادية النورين للبنينادبيوائل كامل فخري حديد1081421211004045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمريم موسى علي حسين1091121227001023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.00اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه جواد هاشم محمد1101421222035081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.00اعدادية زينب للبناتادبيحوراء هاشم ساجت محيسن1111421222043034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرفل حامد علي كاظم1121421222003065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرسل محمد مهدي موسى1131421222032029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايه احمد عبد الصاحب عبد الكريم1141521422005009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.00ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمه محمد علوان راضي1151421222042050

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد392.00اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب هشام حميد صاحب1161421222015053

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد382.00اعدادية التعاون للبناتادبيمنار عبد الرضا جواد حسون1171121222040050

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد375.00اعدادية جرير للبناتادبيلمى مشتاق طالب حسن1181221222008052

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد369.00اعدادية الخوارزمي للبناتادبيتقى غازي عبد المحسن1192621222040006

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.00ثانوية الجامعة للبناتادبيهاجر محمد فرج حمادي1201021222009035

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد354.00اعدادية البتول للبناتادبيطيبه احمد مصحب رحيم1211121222013063

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.00ثانوية الرباب للبناتادبيحنان علي بدير عداي1221521222012004

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.00اعدادية الفتوة للبنينادبيامجد احمد جاسم مبارك1231921211064006

كلية اآلداب/جامعة بغداد414.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيكرم نصرت رشيد مهدي1241321211002077

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.00ثانوية الثوار للبنينادبيعبد العزيز هيثم حميد سهيل1251121211012031

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.00ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيتيجان خضر يوسف عبد هللا1261121226004015

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيحسن محمد غزاي حمد1272621211024011

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.00ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيسجاد رائد جمعه هيجل1281121215010027

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.00ثانوية البتول المسائية للبناتادبيشهد صباح درع خلف1291021226003044

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.00اعدادية عدن للبناتادبيزهراء اياد حسن جالب1301321222030049

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.00ثانوية النهضة المسائية للبناتادبينور سعد مهاوش عبد الكريم1311121226002048

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.00اعدادية االمال للبناتتطبيقينهاوند أشهب أحمد حسين1321121522011048

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد408.00اعدادية طه للبنينادبيمصطفى محسن سعدون غني1331421211049143

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد385.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرقيه محمد نجم عبد هللا1341221222046060

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد524.00ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيتقوى علي صاحب عباس1352721424006006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن عباس عبد الصاحب عبد الهادي1361221211039017
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد378.00اعدادية الخبير للبنينادبيعلي كامل محمد راضي1371121211007058

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيبنين جبار عبد الحسن حسن1381121222062016

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن صفاء لفته حريب1391421211023039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد417.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيحنان خليل عبيد تهلوك1401421222032020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد391.00اعدادية الجوالن للبنينادبيعباس رعد عودة صكر1411121211036025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد370.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيامير محمد فالح حسين1421421211047009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمهدي صالح حسين جبار1431521211009164

كلية االعالم/جامعة بغداد496.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد احمد مهدي تقي1441221211039074

كلية االعالم/جامعة بغداد434.00اعدادية االمين للبنينادبيعلي حسين محمد دخيل1451021211018017

كلية االعالم/جامعة بغداد428.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيحوراء علي حسين رومي1461321222036010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد377.00اعدادية الوزيرية للبناتادبياليمامه قدري علي احمد1471321222005004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.00اعدادية االعظمية للبنينادبيمهيمن محمد عبدون حميد1481321211001070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد391.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيختام عادل عمران فرحان1491121422055026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.00اعدادية السدة للبنيناحيائيكاظم طالب كاظم جودة1502321411016079

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد398.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى أحمد احمد حميد1512321511004058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.20ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحسن والء محمد حسن خلف1521121411042018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.00اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيطه ثائر عبد الستار ناصر1531921511012018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمريم احسان موسى سلطان1541421422028074

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.76ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد ستار عباس1551321422043099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمنار ضي عبد الستار سلمان1561321422014095

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية529.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيسكينه وهاب احمد محمد1571321422021038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.00ثانوية البالد للبنيناحيائياحمد عقيل محمد خفيف1581221411008004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيهاجر علي عبد الحسين اشنيشل1591521422010181

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.00اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيايمن عامر حسن فتاح1601321511008009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيزكريا احمد حربي سلمان1611121511018018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.00ثانوية القصواء للبناتاحيائيشيماء حسين عبد الهادي صالح1621221422051081

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.00اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب كاظم فالح حسين1631321422031100

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيهمام حمد وسمي زيدان1642121411012188

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائييقين اياد كاظم حنش1651521422015151

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية448.00اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى احمد جبر عاصي1661521211002122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيسامر سعد محسن سالم1671421211013039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.00ثانوية البلديات االهلية للبناتاحيائيرقية علي عبد الزهرة حيدر1681421424030004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.00اعدادية حلب للبناتاحيائيييزي حميد حسين عبد1692421422014242

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمه رعد حمد كريم1701121422061034
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.00اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد االله محمد حسين حميد1712121411038029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقييوسف احمد كاظم علي خان1721421511007092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.00اعدادية السيف العربي للبناتادبيامنه ماجد كاظم زوير1731321222035005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.00ثانوية سمية المسائية للبناتادبينور كاظم عوان ناصر1741521226001104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.00ثانوية الجادرية المسائية للبناتادبيمينه عادل خزعل عبد الكريم1751421226005025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعبد القادر بدوي تركي علي1761921211041018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.00اعدادية طه للبنينادبياحمد حسين علي كاظم1771421211049006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.00اعدادية البراق للبنينادبيعباس راضي حميد كاظم1781521211002070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.40ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين نشاه قاسم محمد1791521411012025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.00اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه هادي طعمه عيدان1802221422015097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن علي حسن مسعد1812221411012035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.00اعدادية الشروق للبنينتطبيقيموسى عبد االمير جادر اسماعيل1821221511029107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.00اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد كاظم حسن افليح1831521211013099

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.00ثانوية الندى للبناتادبيبنين مؤيد عزيز جبر1841421222069016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.00اعدادية ابابيل للبنينادبيحسن وحيد عبد الرضا زغير1851321211011018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.00ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي نعمه دالي بالل1861421211031054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية396.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور الهدى حامد عيسى حبيب1871421222028067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.00اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب حسن ناصر قاسم1881421222062032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.00الخارجياتادبيسناء صالح عبد الرسول كردي1891321228050311

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.00ثانوية التألف للبناتادبيرقيه امير كامل بريبر1901021222043023

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.00ثانوية االسراء المسائية للبناتادبينبأ صالح نصيف جاسم1911321226004027

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.00اعدادية الجواهري للبنينادبيضرغام علي صدام الزم1922421211013037

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.00اعدادية العراق للبنينادبيعلي اكبر جليل محسن هالل1931221211009132

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.00ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيرحمة حامد عبد المهدي محمد1941121226001012

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.00اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى قاسم بالسم ضيدان1951521211004049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.00اعدادية صالح الدين للبنينادبيعباس حسن فوزي عبد االمير1961321211008068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.00ثانوية سامراء للبنينادبيمحمد عباس جبار حطاب1971421211030056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.00ثانوية االمال للبناتادبيايه جبر عاصي شري1981421222041004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.00ثانوية التفوق للبناتادبيزينب جعفر شاكر عجيل1991221222032011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.00ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيحسين ثامر صبار محمد2001221215004013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه عباس مطر فعل2011421422010166

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.00اعدادية السيوطي للبنيناحيائيبالل محمود عبود صالح2021121411046010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.00ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمقداد حسين راهي عجيل2031221417001054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.00ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيعباس عبد الكاظم جبار راشد2041221417001028
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.00الخارجياتتطبيقيتغريد بهاء يوسف عباس2051321528050022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.00اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمحمد حيدر جعفر مير2061821511005049

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.00اعدادية اليقظة للبنينادبيمرتضى حسين ثجيل بخيت2071421211027136

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.00اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد سالم عبد الكريم سالم2082621211033052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.00اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف محمد عبد الزهره حسين2091521211001129

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين عباس محسن عبد الحسن2101421211017019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.00ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيحسين علي محسن مجيد2112121217077005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية354.00اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم ميثاق مهدي صالح2121321222004096

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية380.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الحسين طاهر2132521422010192

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية377.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيفاطمة مظفر عبد الهادي نعمه2141121422055067

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي ساهي جاسب سالم2151521511009035

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.00سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركيااحيائيحسن قاسم خلف ثجيل2163021417047001

كلية العلوم/جامعة البصرة520.00اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم عبد النبي جاسم لفتة2171621422048037

كلية العلوم/جامعة البصرة489.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيرؤى ياسين طالب شنيت2181621422064051

كلية العلوم/جامعة البصرة484.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسجاد حيدر صعيب موسى2192921411019077

كلية العلوم/جامعة البصرة503.00ثانوية االحرار المختلطةتطبيقيجهاد قاسم كاطع عيال2201621517009002

كلية العلوم/جامعة البصرة492.00ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد علي فهد ثجيل2211621515006013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة463.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيحسن رسن صكبان حسين2221621413025003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة448.00ثانوية البيان للبنيناحيائيحيدر علي مزاهر خديم2232721411040020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة438.00اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائياحمد رزاق سعيد صالح2242221411079005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة448.00ثانوية النبأ للبناتاحيائيبنين ثائر عبد هللا عطار2251621422040010

كلية التمريض/جامعة البصرة562.00ثانوية النبأ للبناتاحيائيزهراء حسن حاتم محسن2261621422040018

كلية التمريض/جامعة البصرة557.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحوراء محمد قاسم حسن2272721422038022

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة425.00اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب هشام قاسم صالح2282221422015070

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيباقر حمدان سهم عكله2292221411013014

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة396.00اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي حسين عبد النبي عبيد2301621411006013

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة386.00اعدادية الروافد للبنيناحيائيوسام عمار صكر عودة2311121411024058

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة383.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيخديجه ساير حمود سالم2322221422011025

كلية الزراعة/جامعة البصرة359.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد هللا جميل2332221424012154

كلية الزراعة/جامعة البصرة358.00اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه وليد شندي ثامر2341621422053114

كلية الزراعة/جامعة البصرة357.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب كريم حنون جبر2352221422044050

كلية الزراعة/جامعة البصرة369.00اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسن علي حميد خلف2361621511017023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعيسى عبد الكاظم عيسى رهيج2371621211019108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.00اعدادية  الميقات للبناتادبيايمان خليل حاجم خنجر2381621222029013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.00اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمه قاسم داود سلمان2391621222012028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمسره مهدي سالم مهدي2401621222042102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيشيماء ناظم عزيز حسين2411621422043072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم عيسى حبيب راضي2421621422051126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.00اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحيدر قاسم هوبي رزوقي2432321411034010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائياحمد شرهان عاصي علي2442821411021003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي محمد صالح هادي2452421411044113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.00اعدادية الغراف للبنيناحيائيحسين جميل كاظم العيوس2462221411022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جابر سعد صينخ2472221411003249

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.00الخارجياتاحيائيساره جاسب حسين دخيل2482221428050293

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب حبيب ياسر محسن2492221422077126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.00اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه فاخر كريم حسوني2502221422077206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل فرج ميس منخي2512221411003230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.00ثانوية السلوى للبناتاحيائيزينب باسم عبد المهدي جابر2522721422016036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم نتيش2532221422016068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.00اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمهدي صفاء فرج شاطي2541621511007119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعلي جبار كريم جاسم2551621511058053

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.00ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيحوراء عمار قاسم محمد2562221424069005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيوالء رحيم محسن كاظم2572221424061050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.00ثانوية الخيرات للبناتاحيائياسراء قصي شاكر عبيد2581621422010001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة410.00اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيفيصل سريع كريفش محمد2592421417003051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.00اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء مكي صبري وحيد2601621422048016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة388.00ثانوية المحسن المختلطةاحيائيمحمد مؤيد طالب سعيد2612221417076017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة423.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحيدر محمد ناصر عويد2621621513026027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.00ثانوية المعراج المختلطةاحيائيفاطمه عزيز علي قاسم2631621427002011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.00ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيعلي عبد العالي عذار رزيج2642221417063013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة كاظم علي حسن2651621426002060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.00اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد جواد عبد الكاظم حطيحط2661621515013170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيسجاد حسين شرشاب ناصر2671621513070008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.00اعدادية ذو النورين للبنينادبيقاسم نعيم عطيه عودة2681621211037033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.00اعدادية ام قصر للبنينادبيعباس محمد مهنه حسين2691621211038025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسجى هيثم جابر عمران2701621424072161

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.00ثانوية الخمائل للبناتادبيلقاء احمد قاسم غافل2712221222070022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيازل وليد يوسف بندر2721621222035002
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة2358.00الخارجيات ادبينسرين منذر محمد عبدهللا2731621228051457

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة354.00ثانوية التعاون للبناتادبيزينب عماد كركان سلمان2741621222083016

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي عطيه وحيد محمد2751621211035029

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.00ثانوية الثقلين االهلية النموذجية  للبنينادبيحسن عقيل جوحي خلف2761621213041001

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.00اعدادية اليمامة للبناتادبيحنين قاسم داود سلمان2771621222012010

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.00ثانوية االهلة للبناتاحيائيزينب صالح ناصر معله2781621422104037

كلية علوم البحار/جامعة البصرة365.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزيد ستار عبد الجبار عبد الكريم2792521417006032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك احمد محمود يونس2801721422055036

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل525.00انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياتطبيقيزيد عامر يحيى رحاوي2813021517044003

كلية العلوم/جامعة الموصل528.00ثانوية تويم للبنيناحيائيمطلك حروش حسين عبيد2821721411179023

كلية العلوم/جامعة الموصل512.84ثانوية المتميزات االولىاحيائيأشرقت بشار عبدهللا فتحي2831721422004002

كلية العلوم/جامعة الموصل455.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيمحمود خليل رشيد محمد2843321517015014

كلية العلوم/جامعة الموصل373.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمكي محمد راضي جاسم2851621513004158

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل441.00اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرقية رائد محمد نور يونس2861721422032076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل411.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياخالص صبحي ميكائيل اسماعيل2871721424008002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.00ثانوية البوجواري للبناتاحيائيسرى صباح خنجر خلف2881821422009014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.00ايسر- الخارجيات احيائيايناس نصر لطيف محل2891721428060047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.00للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيمصطفى يونس محمد أمين حسن2903321411002040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.00ايسر- الخارجيات احيائياسيل عبدالغني يونس سليمان2911721428060015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل384.00ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين منعثر حريجة محمد2922221413060043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامجد بناي حسن عطيه2932521413023006

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل385.00اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعبد هللا محمد حسين محمد2942121417051020

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل384.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيياسر محمود ابراهيم فتحي2951721411001076

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل420.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيرغدان عامر محمد علي2961721411026056

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل380.00ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمحمد رضوان غضبان حماد2971821411118033

كلية الحقوق/جامعة الموصل489.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمحمد امجد فاضل عباس2983321417015018

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل430.00انقرة-مدارس التميز العراقية األهلية تركياادبيعمر عبد العظيم جياد خليل2993021217044002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيمروه حبيب عباس ابراهيم3003021227041010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل396.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود خضر حسن3011721411005044

كلية التمريض/جامعة الموصل571.00ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيصفا احمد محو حاجي3023321427014019

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل471.00اعدادية بحزاني للبناتاحيائيميالد سالم مراد حسن3031721422016042

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل437.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعز الدين هاني نايف عبد الحميد3041721411008247

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل431.00ثانوية االمل للبنيناحيائيماجد حميد صالح شكطي3053121411002023

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل421.00اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيآالء فاضل حسين محمود3063121427001001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.00اعدادية التحرير للبناتادبيمريم حسن قاسم حسن3071721222063020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمد عبد هللا علي محمد3081721211017037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.00ثانوية خانصور للبنيناحيائيماجد عيدو كتي مراد3091721411203041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل418.00ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيحسن عبد الغفور احمد محمد3101721415008007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل386.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد احمد محمد يونس خلف3111721411007121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيضحى ناظم داخل شخير3122321422022159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.00اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيفاطمه منتصر جعفر جمعه3131721422015057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.00ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيحنان عبد الرزاق كريم يونس3141721421207003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.00ايمن- الخارجيات احيائيغفران محمود محمد خضر3151721428050123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.00اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيوداد طه صالح خلف3161721422022171

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل461.00اعدادية برطلة للبنينادبيعلي ساهر احمد سليمان3171721211065027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيرنا احمد وسمي احمد3183321222002020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.00سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيايمان علي محمد يونس حسن3193021427048003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.00اعددية الفاو للبناتاحيائيسفوره عبدالقادر ذنون يونس3201721422006091

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.00ثانوية االمل للبناتادبيرقيه محمد جميل محمد نور محمد صالح3213121222011009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.00ثانوية الكويت المختلطةاحيائيوفاء ياسين مشعل حماده3221721427006012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.00اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدجله ليث احمد جرجيس3231721422072028

كلية اآلداب/جامعة الموصل368.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيدالل احمد يوسف طه3243321222002014

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.00ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمروان شلتاغ علي مد هللا3251721211038027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعمر عبد هللا احمد عبود3261721411003099

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيياسين عبد االله تركي حسين3271721411011255

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل360.36ثانوية المتميزاتاحيائيهبه هللا فؤاد ابراهيم مطر3281421422027165

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل366.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين جبار محمد عبد3292421411003030

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية512.00الثانوية المعينية للبنينتطبيقيمصطفى فيصل حمادي فياض3301121511021034

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية559.60ثانوية المتميزاتاحيائيمريم فؤاد حمدي محيسن3311421422027130

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.00ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن علي حسين عيدان3322421411014018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيسبأ محمد حميد محمد3332121422072041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.00اعدادية المدى للبنينتطبيقياالحمد طالب ابراهيم حسن3342721511013001

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية450.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيعلي السجاد كريم حسين غانم3351521511002030

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية471.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد عدنان حميد محمد3361121411028036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية470.00ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عثمان رحيم محمد3371321411019160

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيتبارك علي حسين كاظم3381421422010035

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية449.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياسامة عمار هاشم كريم3391721411017023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة489.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقييوسف راضي ضيف كاظم3402521511012114
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة523.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيأمير منتظر جهاد عبد االمير3412521411014006

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة408.00ثانوية الصمود للبنينتطبيقيحسين علي حميد ياسر3422221511010015

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة396.00ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيابراهيم راتب عبد الحسن عبد الكريم3431621517010001

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينورس علي وحيد شنان3442421424023136

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.00ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيجمال صباح شنباره نطين3452321417047004

كلية العلوم/جامعة الكوفة458.00ثانوية الدير للبنينتطبيقيمصطفى هاشم مطشر بداي3461621511023032

كلية القانون/جامعة الكوفة477.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيرباب علي عبد الزهره مرزوك3472521222016043

كلية الزراعة/جامعة الكوفة415.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء ماهر عبد الكاظم علوان3482421422027101

كلية الزراعة/جامعة الكوفة385.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب محمد كنيوي زغير3492521426001223

كلية الزراعة/جامعة الكوفة372.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي وليد عبد الواحد عمران3502521413033101

كلية الزراعة/جامعة الكوفة366.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم عباس حسين3512321424006277

كلية الزراعة/جامعة الكوفة362.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياصيل محمد عبد عبد الحسين3522521424015008

كلية اللغات/جامعة الكوفة362.00الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيعباس صبيح غافل لهد3532921211002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة391.00ثانوية نور الياسري المختلطةادبيمصطفى ناهض عكموش مسير3542521217007013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزينب فاضل حسين خليل3552521422020060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة390.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد علي رائد عبد الحمزه عبد3562521513005023

كلية التربية/جامعة الكوفة496.00الخارجياتاحيائيطفوف عبدالسالم محمدرشيد حسن3572521428050365

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة505.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيفاطمه عبد الحسن محمد علي جعاز3582521222026055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.00اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيفاطمه صباح نوري حسن3592521222031053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب محمد خلخال مكلد3602421422048102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ صالح مهدي حسين3612521424018261

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.00ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيزينب علي عبد الزهره زباله3622521224005005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة355.00ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيهادي علي مظهر حمزة3632321215007145

كلية اآلداب/جامعة الكوفة354.00اعدادية المكاسب للبنينادبيحيدر منير حسن اسماعيل3642721211001029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة428.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايمان سعد جليل عبد الحسين3652221422050026

كلية االثار/جامعة الكوفة386.00اعدادية ميسان للبنيناحيائيمالك عباس علي حسون3662521411011112

كلية االثار/جامعة الكوفة356.00اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيفريد عبد الزهره كاني رفش3672421511007018

كلية الفقه/جامعة الكوفة400.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء تركي صيهود حميد3682521426001157

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت405.00اعدادية القسطل للبنينتطبيقينواف زهير خالد شهاب3691821511067019

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت405.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعصام خليل فرج فليح3701821511077028

كلية العلوم/جامعة تكريت518.00ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيمصطفى خميس غافل علي3711821417082021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت406.00ثانوية الحمزة للبناتاحيائيميسون تحسين علي رمضان3721821422092022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت405.00اعدادية بيجي للبنيناحيائيحاتم عميد عوده محمد3731821411007006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت397.00ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيشيت فاضل شيت حسن3742021417057033
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كلية الحقوق/جامعة تكريت452.00اعدادية الخنساء للبناتادبياطياف رعد نزهان احمد3751821222082001

كلية الحقوق/جامعة تكريت416.00اعدادية الفرقان للبنينادبيمعتصم سبهان علي عوجان3761821211020056

كلية الحقوق/جامعة تكريت397.00اعدادية الفرقان للبنينادبيمحمد حسام حازم شريف3771821211020044

كلية الحقوق/جامعة تكريت387.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعلي زيدان خليفه لطيف3781821211037032

كلية الحقوق/جامعة تكريت375.00اعدادية بلد للبنينادبيحسن فائز جعفر عبد اللطيف3791821211006003

كلية الحقوق/جامعة تكريت375.00اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد جمال مصطفى محمد3801821211099002

كلية الحقوق/جامعة تكريت360.00اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد مهدي عيدان جمعه3811821211099011

كلية الزراعة/جامعة تكريت354.00اعدادية الوطن للبنيناحيائيمصطفى نكتل مزاحم خليل3821821411027030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت382.00اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد هللا صائب ابراهيم اسماعيل3832121411001050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.00اعدادية الرحمة للبناتاحيائينبأ ماجد حميد ماجد3841821422075039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت406.00اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد جاسم3852121511002054

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت421.00اعدادية البصرتين للبنيناحيائياثير قاسم عطيه دايس3862221411027002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت410.00دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائياسماعيل كريم صالح محمد3871821411125012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.00ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيدعاء شهاب احمد خليل3881821422067008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيكرم يونس نجم عبد هللا3891721411026145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.00ثانوية اشور للبناتاحيائيزينب خضير محمد عبد3901821422078064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.00اعدادية البيداء للبناتاحيائياسماء احمد خليل اسماعيل3912021422037010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت376.00اعدادية الشرقاط للبناتادبيعذراء محمد خلف عوض3921821222007036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت373.00اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبينصيف عبد هللا احمد علي3931821211086045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت372.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيحنين حسن ابراهيم منصور3941821222033007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت369.00اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه خاشع كامل حمدي3951821222072016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت374.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيخلف سعد خلف علي3961821511099025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت518.00اعدادية الفرقان للبنينادبيمازن باسم اسماعيل ياس3971821211020042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت392.00اعدادية الشيماء للبناتادبيمها مهند جابر ياسين3981821222072022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.00ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء فنر تركي سعود3991821222096010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت361.00ثانوية صفية للبناتادبيهدى محمد جميل محمد4001821222124016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.00ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيرفل محمود مجيد مانع4011821427001011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت409.00ثانوية ذي قار للبناتاحيائيانتصار مظهر نصيف رحيم4021821422068005

كلية اآلداب/جامعة تكريت562.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبينور صباح عبد هللا مطلق4031821224016010

كلية اآلداب/جامعة تكريت401.00اعدادية بيجي للبناتاحيائيطيبة مهند جمال محمد4041821422018033

كلية اآلداب/جامعة تكريت386.00اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحيدر محمد عبد هللا شنته4052721411007043

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.00اعدادية الحكمة للبناتاحيائينهى زيد علوان صالح4061821422029021

كلية اآلداب/جامعة تكريت372.00ثانوية الزوية للبنيناحيائيعلي مضحي اهليه جاسم4071821411016003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401.00اعدادية الخصم للبنينادبيياسر احمد زعال احمد4081821211015042
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت408.00اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيجنان ياسر مرعي حسن4091821422007015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت391.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر طلعت عبد الغني احمد4101721411002032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.00ثانوية بردى للبنيناحيائيعمر عادل محمود سلمان4112121411081057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت380.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيمصطفى رياض محمود سبتي4121421411026076

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.00ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعامر عطا هللا جمعه صالح4132021417057038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء كافي محمد حمود4142421422028088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.00ثانوية االطياف للبناتاحيائيمنى عارف حسن جاسم4151821422063058

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمه ضياء مطلب محمد4161821422110041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحذيفة شاكر محمود محمد4172121411009066

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.00ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيعلي عبد الوهاب علي ابراهيم4181821411118026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكاظم روضان عبيد سلمان4192321413018216

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.00ثانوية العوسجة للبناتاحيائيصبحه سعد بدر عبد هللا4201721422095005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.00اعدادية الراية للبنينادبيحيدر محمد احمد بكر4211721211025021

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.00ثانوية ابن زيدون المختلطةادبييوسف راسم عبد الهادي خلبوص4222321217018030

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.00اعدادية زمار للبنينادبيكرم الباري تركي ابراهيم حمود4231721211095027

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.00اعدادية المتنبي المختلطةادبيجرجيس سعد لفته جاسم4242121217030009

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.00اعدادية عين زالة للبناتاحيائيسعده صالح حمد رمضان4251821422001033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية521.00اعدادية حلب للبناتاحيائيسهاد محمد ماجد عبد4262421422014148

كلية العلوم/جامعة القادسية525.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي كاظم ستار حلو4272421411044108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية458.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء رزاق نجم عبود4282421422022026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية457.00ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسين علي4292421413002005

كلية القانون/جامعة القادسية454.00ثانوية الصالحية للبنينادبيحسين حيدر جاسم نعمة4302421211017013

كلية القانون/جامعة القادسية407.00اعدادية خولة للبناتادبيزينب مرتضى رعد جاسم4312421222021014

كلية الزراعة/جامعة القادسية378.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمؤمل صالح ثابت فرعون4322521411009235

كلية الزراعة/جامعة القادسية376.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء عبد الحسين كاظم محمد4332421422028013

كلية الزراعة/جامعة القادسية371.00اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد عبد الحسين حميد4342421511042118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين فراس خضير عباس4352421411048098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية430.00اعدادية النصر للبنيناحيائيعبد هللا حميد محمد شليج4362421411034033

كلية التربية/جامعة القادسية437.00ثانوية عين شمس المختلطهادبيسجاد خيري محسن هويدي4372421217005020

كلية التربية/جامعة القادسية419.00اعدادية القادسية للبنينادبيحسين علي حسين سالم4382521211038013

كلية التربية/جامعة القادسية411.00اعدادية الهدى للبناتادبينور احمد خضير كاظم4392421222020054

كلية التربية/جامعة القادسية511.00اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة حسن حمزة كاظم4402421422009253

كلية التربية/جامعة القادسية476.00ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسنين مهدي عليوي عواد4412321415008028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية488.00ثانوية علي األكبر للبنينادبيجهاد ميري صعيب هوان4422921211015008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية484.00اعدادية السرور للبناتادبيرانيا امانج خليل عديل4432421222002013

كلية اآلداب/جامعة القادسية380.00اعدادية االعتماد للبنينادبيسعيد عبد اليمه نومان عبدالحسين4442921211005060

كلية اآلداب/جامعة القادسية359.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمود فارس شالكه حمود4452921211009172

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية368.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيتبارك صدام حميد ناجي4462421222025001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية367.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبينايف لفته غبطان ابو الجوخ4472921211003063

كلية العلوم/جامعة االنبار486.56ثانوية الشمس للبناتاحيائيفاطمه نيسان جوير فرحان4481921422126047

كلية العلوم/جامعة االنبار460.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيبشير عماد فيصل حماد4491921411041026

كلية العلوم/جامعة االنبار478.00ثانوية العبور للبناتتطبيقيريمه مهيدي عبيد طرفه4501921522086043

كلية العلوم/جامعة االنبار441.00اعدادية الروابط للبناتتطبيقيلمى محمد احمد علي4511921522092040

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار470.00ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائياثير عطا هللا مصلح ساير4521921411107001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار398.00ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعلي عبد هللا مجباس شياع4532921411015026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار391.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعمار حميد ابراهيم جزاع4541921411040053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار390.00اعدادية الرميله للبنينتطبيقيعبد هللا قيس عدنان عامر4551921511003025

كلية الزراعة/جامعة االنبار454.00اعدادية االحرار للبنيناحيائيهمام محمد كامل مصطفى4561921411005021

كلية الزراعة/جامعة االنبار365.00ثانوية الشفق للبناتاحيائيزينب الفي اسماعيل صالح4571921422106026

كلية الزراعة/جامعة االنبار355.00ثانوية الشموخ للبناتاحيائيتقى ذاكر محمود حسن4581921422025011

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.00اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعلي داخل خضر عباس4592921511008067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار374.00ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى كريم سويد نايل4601921513005003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار464.00ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيجاسم محمد رجه رمل4611921411117002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار448.00اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعبد الحميد منير حماد علي4621921411031018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار446.00ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعمر ساجد حنشل عباس4631921411083019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443.00ثانوية الرحاب للبناتاحيائيمروج طاهر عويد مخيلف4641921422078051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار438.00اعدادية المشروع للبنيناحيائيرسول علي مظهر زريف4652321411010040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار389.00ثانوية العبور للبناتادبياسراء محمد عبد هللا حسين4661921222086015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار560.00اعدادية القائم للبناتادبينوره سامي سعود اسود4671921222010045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500.00اعدادية الوثبة للبناتادبيسارة حامد لطيف كرم هللا4681921222058018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.00ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرحاب عبد الحكيم نجم عبد4691921422023026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيغفران كريم ابراهيم حماد4701021422027082

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائيشهد صالح فتحي ظاهر4712121422016081

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.00اعدادية األمل للبناتاحيائيأيه سالم مطلك عبد هللا4721921422059005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.00اعدادية كوثى للبناتاحيائينغم عبدالنبي صبر موحان4732321422073176

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار381.00اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياميمه كريم عبود حمادي4741921426002018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.00ثانوية اليقين للبناتادبيرانيا ماهر حامد روضان4751921222076003

كلية اآلداب/جامعة االنبار375.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد كريم عدنان فرحان4761921211011036
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كلية اآلداب/جامعة االنبار357.00اعدادية االيمان للبنينادبياحمد حامد عباس جاسم4771921211063002

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.00اعدادية المجمع المسائية للبنينادبيمصطفى عباس حمد عباس4781921215027185

كلية اآلداب/جامعة االنبار379.00ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيمحمد صالح حمد خلف4791921415002203

كلية اآلداب/جامعة االنبار373.00سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيعبد الملك صالح عبد صالح4803021517048006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار436.00ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيساره مصطفى حسن مهدي4811921422065026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار417.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيحنان طي حاتم طايع4821921422040005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار370.00ثانوية المعارف للبناتاحيائيبنين عبود راضي عطيه4832521422005007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار368.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيسحر مجحم ضاري خليفه4841921422012109

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار367.00اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد جمال مهلهل دخيل4852221411038128

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.00ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي قاسم عبود محمد4861421211037031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية461.00ثانوية النعمان للبناتادبيدالل عبد الرحمن محمد مخلف4871321222026003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية421.00ثانوية هوازن للبناتادبينبأ علي كشاش عبد4881221222048008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية451.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيكرار علي محمد جاسم4891421211041080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيفاطمه علي بالسم جعفر4901321222009027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية418.00اعدادية الفوز للبناتاحيائيبنين علي عبد ناصر4911221422013024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية401.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيرباب رافد سبع محسن4921421422024036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائييوسف احمد مهدي عبد الوهاب4931521411011220

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية404.00ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيزينب حسين هادي علي4941121522042014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية377.00اعدادية البلديات للبنينادبيزين العابدين مهدي سالم حمد4951421211034080

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية433.00ثانوية المشاهده للبناتاحيائيعبير اكرم محمود عطيه4961221422001028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيكرار حسين علي حسن4972121411012150

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية410.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيسجا يونس حسين محمد4982121422079078

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية409.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيشروق خلف زيدان عباس4991021422027058

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية406.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيسالم سعيد ريحان متعب5002221411004193

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية416.00ثانوية زهرة الهدى للبناتادبييقين صباح كامل جبوري5011421222022055

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية410.00اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه سعدون صبار بدر5021221222017056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.00ثانوية الزهد للبناتادبيايه صالح احمد عفن5031021222044002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية391.00الخارجياتادبيزينه طالب دبيس نايف5041021228050172

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378.00اعدادية الكرمة للبنينادبيجنيد سعد عبد هللا نجم5051921211065014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.00ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيحذيفة محمد احمد ياسين5061221211015011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية370.00اعدادية الخلد للبنينادبيزهير اسعد خليل ابراهيم5071021211034018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.00اعدادية العراق للبنينادبيمحمد سعد طالب خليفة5081221211009197

كلية االعالم/الجامعة العراقية457.00ثانوية السياب للبناتاحيائيرشا فالح عباس هادي5091021422002027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل520.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيطيبة علي عبد الوهاب هاتف5102321422045090
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قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل483.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايالف عبد الحر خشان طراد5112421422039024

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل399.00اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيايمن احمد حمود عبد الرضا5122221515008022

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل396.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي صدام شاكر سوادي5132321511003049

كلية العلوم/جامعة بابل507.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفرح حازم عجيل شطنان5142321422032082

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.00ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء ايوب يوسف سالم5152221424046013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ ماجد نعمه شوقي5162521424014338

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفرقد حافظ حسن عالوي5172721422018171

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.00ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيزينب عداي ستار رشيد5181821422004010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيدعاء قاسم هالل حميدي5192321422046015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.00ثانوية االصول المختلطةاحيائيورود خالد عبود محمد5202321427033019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل367.00اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيحنان كريم عطيه حميدي5212721526001036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل456.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي منعم كاظم مطلك5222321411003056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي عبد االمير صالح محيل5232521411033074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.00ثانوية المستنصرية للبناتادبيرقيه محمد صبري احمد5242321222040020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل388.00اعدادية طليطلة للبناتادبيرباب صالح هادي عبد الصاحب5252321222017019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل384.00اعدادية دجلة للبناتادبيبنين عباس فاضل شويش5262321222031010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين عامر موسى منخي5272621211049043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينرجس حيدر شوقي سلمان5282721422046150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد عادل جاسب محسن5291621511016112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.00ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيباقر عبد الحسين نجم عبد5302721511045004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل481.00اعدادية البيادر المختلطةاحيائينرجس عبد الرزاق يحيى عكيلي5312321427058019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل475.00ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي عزيز عبود محمد5322321411060073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل467.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين علي غازي عويني5332321522048008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل414.00اعدادية المربد المركزية للبنينادبيمسلم باسم كامل رضا5342521211035128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.00اعدادية المدحتية للبنيناحيائيصادق جاسم مطر مهدي5352321411017064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل456.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين مهدي كريم ناصر5362321411020105

كلية اآلداب/جامعة بابل355.00اعدادية الحوراء للبناتادبيبنين قاسم سليم كاظم5372321222027006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.00ثانوية النجوم للبنينادبيمصطفى فاضل خضير غافل5382321211026016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.00ثانوية االفاق للبناتاحيائيايناس هادي عباس مظلوم5392321422061010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيكوثر نعمه هوله ساهي5402721422035286

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء عمار حاتم تكليف5412721422035150

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.00اعدادية الكفل للبنينتطبيقيحسنين عبد االمير جراد حسين5422321511028006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل418.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائياسراء زهير ياسر احمد5432721422054007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل375.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيرضا جاسم محمد عبود5442321411030014
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.00اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيايمان ضياء صباح محيسن5451421422032009

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.00ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائييحيى عجيل رسول عبد هللا5461921415002204

كلية العلوم/جامعة النهرين511.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيعلياء ذر خلف محمد5472721422033213

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين460.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيكاظم عبد علي عباس حميد5481321411029044

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين450.00اعدادية البلد االمين للبنينادبياسماعيل محمد نجيب عبد اللطيف محمد5491121211031011

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين431.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي ياسر عمار حمودي5501021211027046

كلية العلوم/جامعة ديالى395.00اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعباس جبار حاجم طينه5512221515008073

كلية العلوم/جامعة ديالى390.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد هاشم محمود جاسم5522121511024003

كلية العلوم/جامعة ديالى370.00ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيحسين رعد ابراهيم محمود5531421515009005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى489.00ثانوية المغيرة للبنينادبياحمد حقي اسماعيل عبود5542121211048003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.00اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد شاكر محمود اسعد5552121211065093

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينبأ محمد نجم عبد5562121422079130

كلية الزراعة/جامعة ديالى376.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيمها راسم خلف عواد5572121422080035

كلية الزراعة/جامعة ديالى375.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائيبراء محمد جرجيس خورشيد5582121422057037

كلية الزراعة/جامعة ديالى362.00ثانوية الوهج للبناتاحيائيسجى صالح حسن بريسم5591421422047014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.00ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي ثامر خليف جاسم5602321413012040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.00اعدادية الزهراء للبناتادبيورود سليمان عبد احمد5612121222048046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى366.00ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيعباس جمهور عطا هللا صيوان5622221513040018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.00اعدادية الفهود للبنينتطبيقيمنتظر سلمان قاسم رضيوي5632221511042062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.00ثانوية االنصاري للبنينادبيمحمد حميد كاطع البيد5642121211071012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.00ثانوية العدنانية للبناتادبيزينب حسن خليل صالح5652121222005015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى399.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائيصبيحه رزاق وهيب خضير5662121422005077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيحوراء نايف نكه عاشور5672121422004030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء529.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمنتظر عميش دريخ صبار5682721511026152

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء526.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفرقان حميد عبد حسن5692721422003179

كلية العلوم/جامعة كربالء552.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيطفوف عباس كريم حران5702721422014103

كلية العلوم/جامعة كربالء549.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب محمد جاسب حمزه5712721422048082

كلية العلوم/جامعة كربالء537.84اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر حسن جعفر جبر5722721411028186

كلية العلوم/جامعة كربالء521.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيرقيه هشام كاظم كاطع5732721422056044

كلية العلوم/جامعة كربالء503.00اعدادية الوقار للبنيناحيائيأمير فالح مهدي فنر5742721411044003

كلية العلوم/جامعة كربالء501.00موسكو- المدرسة العراقية في روسيا احيائيآالء حيدر عباس عاشور5753021427005001

كلية العلوم/جامعة كربالء499.00اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس حسن5762721511038041

كلية العلوم/جامعة كربالء497.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبنين محمد جاسب حمزه5772721522048006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء481.00اعدادية القوارير للبناتاحيائيعال سالم طالب درويش5782721422015117
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء475.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسجى مكي شراد ناصر5792321422072170

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء441.00اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمحمد علي عزيز عبد هللا5802721511003047

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء460.00اعدادية الفتح للبنيناحيائيابراهيم كردي عبد هللا علي5812721411003005

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء455.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيبتول عامر فالح حسن5822721422025019

كلية الزراعة/جامعة كربالء383.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب عدنان محمد جابر5832721422054165

كلية الزراعة/جامعة كربالء378.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيآيات شالكه زغير علي5842721422025003

كلية الزراعة/جامعة كربالء375.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسين جابر حسين محمد5852721411031030

كلية الزراعة/جامعة كربالء359.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمد خماط نايف5862721422035158

كلية الزراعة/جامعة كربالء357.00ثانوية التسامح المختلطةاحيائيمصطفى علي حمود كمر5872321417051033

كلية الزراعة/جامعة كربالء358.00اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيامير احمد عبد عون جراد5882721511030010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء419.00ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي اياد جواد حمودي5892721211006045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.00ثانوية العباس للبنينادبيامير عادل عبد زيد علي5902721211019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمه عبد العظيم جابر ساجت5912721422056104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.00اعدادية السما للبناتاحيائيلبنى سعد عبد االمير عبد الوهاب5922721422045134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.00ثانوية النقاء للبناتاحيائينور منتظر سهل ماصخ5932721422051046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء404.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين كريم نزال محمد5942721411016033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.00اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمؤمل صباح مهدي حسين5952721411030096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايمان محمد حسين جعاز5962721422039019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.00ثانوية الرقيم للبناتاحيائيضي علي حسين علكم5972721422005041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.00ثانوية البيان للبنيناحيائيامير قادر خدران مهول5982721411040006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء452.00ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمصطفى حازم فاضل عيسى5992721511041052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.00اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم سالم علي احمد6002721222029053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزينب حيدر عبد راضي6012521227006020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء401.00ثانوية البتول  للبناتادبيزهراء عالء سعد هاشم6022321222028010

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء358.00اعدادية بغداد للبناتادبيسجى فرحان باقر سلمان6032721222014036

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء384.00ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيابتهال جابر مهلي منسي6042321422066005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء380.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائينبأ احمد عبد الرضا بردان6052721422008147

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء380.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء هادي محي مزهر6062721422036082

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء376.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمسلم سالم علي سلمان6072721411029137

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء376.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد قاسم عباس محسن6082721411026176

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء382.00اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد علي صاحب دخيل6092721211015008

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار482.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي بدر جياد خضر6102221411066069

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار471.00ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيبنين منخي جبير كاظم6112221424067008

كلية القانون/جامعة ذي قار503.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسن اسعد بدر ضيغم6122221511034014
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الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار460.00ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيتقى حميد مجيد لفته6132221424032007

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار433.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيغفران صدام ذياب طارش6142221422066158

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار382.00الخارجياتاحيائيزينب حميد بريج راشد6152221428050267

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار367.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيضحى علي محسن نافل6162221422039252

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار364.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء تركي جبر داغر6172221422073046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار426.00اعدادية البطحاء للبناتادبيحوراء لطيف نصار دحام6182221222045022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار413.00اعدادية المختار للبنينادبيحسن حواي معود شالش6192221211043021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار463.00الخارجيونادبيزين العابدين ستار عبد الرزاق عجيل6202221218001641

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.00اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيهديل حجاب كسار دحام6212221522045018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار462.00اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائينور مظفر فالح سحاق6222221422056044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك458.00اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيمحمد عمار جدعان سلمان6231021517011012

كلية العلوم/جامعة كركوك519.00اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياالء محمود عباس محمد6242021422099010

كلية العلوم/جامعة كركوك507.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيرحمه حاتم سمين عزيز6252021422087068

كلية العلوم/جامعة كركوك496.00ثانوية حطين للبناتاحيائياستيره لطيف نادر عارف6262021422031005

كلية العلوم/جامعة كركوك445.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيره وه ز عباس محمد امين قادر6272021511087020

كلية العلوم/جامعة كركوك394.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيهيثم ابراهيم حميد احمد6282021511009066

كلية العلوم/جامعة كركوك382.00اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيحنين سعيد عبد مجيد6291921522042019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك431.00اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحمد ياسر جاد هللا محمد6302021411017028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك424.00اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيالباي كمال مصطفى مجيد6312121411026002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك385.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيفهد مظفر فهد احمد6322021511039063

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك398.00ثانوية سيوان للبناتادبيقدس عادل ذياب كاظم6333121222004025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك423.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائينافع محسن نجم عبد هللا6342021411039167

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك374.00ثانوية باغداكول للبناتتطبيقيفاطمة موسى عادل محي الدين6352021522012008

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك464.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيعائشه عماد سعد هللا عبد هللا6362021422030038

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك428.00ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد اردوشير عبد الرحمان سمين6371821411009053

كلية الزراعة/جامعة كركوك359.00ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي راسم حسن مجيد6382021411055048

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك447.00ثانوية نازه نين للبنات داقوق كرديةاحيائيأيام محمد نوري رشيد6392021422083002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك366.00اعدادية استيره للبنات دراسة كرديةاحيائيامنه صابر كرم عزيز6402021422088013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك384.00ثانوية طرفة ابن العبد للبنينادبياحمد اديب احمد خميس6412121211066001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك422.00اعدادية الحويجة للبناتاحيائيرحمة ابراهيم محمد عيسى6422021422045016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائياسيا طيفور محمد صالح قادر6432021422094005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك452.00اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيفاطمه ابراهيم كامل ابراهيم6442021422071013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائياسماء مزهر حسين صالح6452121427075001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك444.00ثانوية الشروق للبناتاحيائياستبرق عباس فاضل محمد6462021422047002

33 من 19صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2023-2022قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك387.00اعدادية جلوالء للبنينتطبيقياحمد سالم محمد صالح6472121511009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك415.00ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزينه زياد علي حميد6482121427075007

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.00 للبنات1/ اعدادية الخنساء ادبيتارا دلير كريم احمد6492021222039011

كلية اآلداب/جامعة كركوك360.00ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرغد طالب احمد خليفه6503221222006017

كلية اآلداب/جامعة كركوك358.00ثانوية االمل للبناتادبيايناس سعد عبد الحميد عبد الكريم6513121222011004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك414.00اعدادية الحجرات للبناتادبيسجى نجم محمد عبد6522121222020019

كلية العلوم/جامعة واسط503.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيوسن جواد محسن سلطان6532621422018214

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط444.00اعدادية المناهل للبناتاحيائيكوثر نعيم محمد نزار6542621422043097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط431.00اعدادية بدرة للبنيناحيائيحسين ايوب داخل محيسن6552621411021003

كلية القانون/جامعة واسط468.00ثانوية ام الكتاب للبناتادبيفاطمه ياسر مزهر عيسى6562621222052012

كلية الزراعة/جامعة واسط384.00ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيمحمد كاظم سوير ذبيح6572621417003041

كلية الزراعة/جامعة واسط378.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيحيدر محمد رضا ابراهيم6582621411043040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.00اعدادية النعيم للبنينادبيعباس عبد حسن شالكه6592621211008033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط477.00ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيعبد هللا فالح شدهان كاظم6602621411031025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط470.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرسل عيدان حميد نشمي6612621422018061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط467.00اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب نبيل فيصل لطيف6622621422038085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط414.00ثانوية سامراء للبنينتطبيقيفالح فاضل عبد جابر6632221511071020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط414.00ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيعباس سعيد حميد مالح6642621517018008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.00اعدادية الكوت المسائية للبناتادبينور الهدى علي حسن عايد6652621226001049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيرقية حيدر جهاد كاظم6662621222012006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.00ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينور الهدى لفته عنيد علي6672221424037104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط450.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيسيف سعد جعفر مزعل6682621411014087

كلية اآلداب/جامعة واسط362.00اعدادية الكسائي للبنينادبيحسين علي عبيد شالهي6692621211037016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط410.00اعدادية االبرار للبنينادبيعلي كيطان مصطفى زبين6702621211016044

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط375.00ثانوية الدبوني للبناتادبيزهراء رياض حميان حسين6712621222027005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط370.00اعدادية الخوارزمي للبناتادبيمسرى محمود يونس عباس6722621222040036

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط419.00اعدادية المشكاة للبناتاحيائيطيبه ثابت كاظم خضير6732621422023043

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط410.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيوداد رائد سويف زيدان6742621422004146

كلية العلوم/جامعة ميسان504.00ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيضحى عبد الحسين موسى عبد هللا6752821422037033

كلية الزراعة/جامعة ميسان382.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيزين العابدين عدي عبد هللا خماس6762821511020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان406.00ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة مرتضى عبد الحسن نجدي6772821222036057

كلية التربية/جامعة ميسان434.00ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعلي اسعد صبري حسين6782821211038025

كلية التربية/جامعة ميسان494.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء ضياء جاعد خلف6792821422012054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.00ثانوية التحرير للبناتادبينور الهدى أرحيم معارج رمضان6802821222007031
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.00اعدادية البطحاء للبنيناحيائيحيدر كريم صوفان دبيس6812221411008017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.00اعدادية الصادق للبنيناحيائيمنتظر كريم سدخان عبيد6822221411060047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيايات احمد عبد زيد حسين6832421422008013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد علي جبار ناصر6842221411020121

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيالتفات جواد كاظم رحيم6852221422050016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.00اعدادية الشباب للبنينادبيحسين سرحان زغير محيسن6862221211031012

كلية العلوم/جامعة المثنى546.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور علي حسين عباس6872921422027288

كلية العلوم/جامعة المثنى516.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين علوان عبد هللا6882921424003125

كلية العلوم/جامعة المثنى489.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيدره حسين كاظم عبد الحسن6892921422026025

كلية العلوم/جامعة المثنى429.00اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمقتدى حمود حسن كطان6901621511014083

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى456.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيقنوت عماد مطلب محيسن6912921424004082

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى454.00اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيمحمد كريم منشد حسين6922921411008031

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى448.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيتبارك حسن ساجت جوده6932221424003035

كلية القانون/جامعة المثنى481.00اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين كامل ابو الهون حواس6942921211005045

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى502.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء امير نعيم كاظم6952921424003084

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى415.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيهاني ناصر حسين مكوار6962421411026218

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى413.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب جعفر عمران مصباح6972921422027169

كلية الزراعة/جامعة المثنى379.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمطر وناس غضيب مطير6982921411020351

كلية الزراعة/جامعة المثنى372.00ثانوية الزهور للبناتاحيائيايات مسافر جاسم جابر6992921422028006

كلية الزراعة/جامعة المثنى371.00اعدادية الوالية للبناتاحيائيجواهر عبد الحسين رحمان غانم7002921422009012

كلية الزراعة/جامعة المثنى370.00اعدادية ابي العالء للبنيناحيائيياسر حميد جبر دلوز7012921411027029

كلية الزراعة/جامعة المثنى358.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة حامد وحيد مشكور7022921422003117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى433.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه بهلول عبود حسين7032921422026065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى412.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيصابرين ناجح راهي هادي7042921422027198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى405.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي جهاد كاظم والي7052921411018087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى405.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء حامد عطيه خلف7062921422002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى402.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور غالب طريخم بدح7072921422026099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى402.00ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائينور فارس زغير خليوي7082921424007005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى422.00الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيعباس علي كمين رطان7092921211002017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى440.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد عبد السالم عبد االخوه يوسف7102921211004138

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى420.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرباب جميل عبدناصر فزاع7112921422001064

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى417.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسن عبد عواد7122421422028075

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى394.00اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيرزاق رحيم جحيل باني7132921511023067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء368.00ثانوية الزهراوي للبنينادبيعبد هللا ماجد احمد محمود7141821211095032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء377.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد فاضل عداي داغر7151521411007156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء376.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمصطفى صالح محمود عبد7161121411006083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء372.00ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائياسراء شبيب خميس جداع7171821422106001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء371.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد اللطيف احمد نجم7181821413007058

كلية التربية/جامعة سامراء364.00ثانوية دار الحكمة للبناتادبيذكاء ابراهيم صالح مهدي7191821222102011

كلية التربية/جامعة سامراء363.00اعدادية الرواد للبنينادبيطي حاتم حسن خلف7202121211068052

كلية التربية/جامعة سامراء428.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكاظم علي عجيب كاصد7211521411001089

كلية التربية/جامعة سامراء420.00ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيمرتضى حسن كاظم شدهان7222921411015031

كلية التربية/جامعة سامراء417.00ثانوية االشراق للبناتاحيائيضي حسين جميل عبيد7232521422037028

كلية التربية/جامعة سامراء416.00ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائينور هاشم شاهين حمود7241821427032002

كلية التربية/جامعة سامراء398.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسيل رضا شالل لفته7252321422043165

كلية التربية/جامعة سامراء396.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه عمار خالد ياسين7262121422013115

كلية التربية/جامعة سامراء396.00اعداديه يافا للبناتاحيائيآمنه طارق نعمه محسن7272421422040002

كلية التربية/جامعة سامراء382.00ثانوية العفاف للبناتتطبيقينبأ عبد القادر الطيف علوان7281821522086034

كلية اآلداب/جامعة سامراء361.00اعدادية بلد للبناتاحيائيمريم ياس خضير عباس7291821422017129

كلية اآلداب/جامعة سامراء359.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيهناء خالد حمدان عبد7302021422073053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر423.00ثانوية البيان للبنيناحيائيعباس طالل علي نصر7312721411040032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر372.00اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمصطفى نصير حسين كاظم7322221511029092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر409.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء هادي سعيد صحن7332221422055048

كلية التربية األساسية/جامعة سومر431.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب كامل جرد محمد7342221422057069

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء428.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمصطفى الدين كريم عطيه حسن7352521417006088

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء411.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايمان قحطان رسمي عليوي7362321424003011

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء544.00ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء خضير كاظم علي7372321422001038

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء412.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن فراس وهب علي7381121511018026

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء388.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد حاكم عوده حرامي7392421511015077

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء388.00الخارجياتتطبيقيغفران محمد حسن سلمان7402321528050127

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء417.00عدادية الثورة للبناتاحيائيرقيه احمد جاسم محمد7412321422011069

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء415.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسام جاسم نصيف جاسم7422321411040024

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء363.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيسبع اسامه مالك عبد العزيز7432321411020136

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء411.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد عقيل عواد سبهان7442421411015007

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.00ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمهدي حيدر حسين حمد7452421415005080

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء384.00اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائياحمد سالم خليفة جافل7462621415003006

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء382.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى قاسم محمد خلف7472321411063121

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى423.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعمر محسن محمود عبد القادر7481721513023017
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كلية القانون/جامعة نينوى448.00اعدادية بحزاني للبنينادبيرامان حسن شمو ابراهيم7491721211058004

كلية القانون/جامعة نينوى444.00ثانوية االخوة للبنينادبيعبد الغني عمر عثمان سيف الدين7501721211197002

كلية التمريض/جامعة نينوى561.00اعدادية سومر للبناتاحيائياستبرق عبد الرزاق احمد علي7511721422079002

كلية التمريض/جامعة نينوى559.00ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينور خالد محمد صالح احمد7521721426002147

كلية التمريض/جامعة نينوى553.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيميادة غزوان احمد شهاب7531721422009089

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة495.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمود سعد حمود سلمان7541421411013067

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة492.00اعدادية االوفياء للبنيناحيائيمحمد اسماعيل بكر عباس7551921411077042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة433.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمصطفى فارس صبار سليمان7561921511043047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة419.00ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيناصر شاكر مالح عبد هللا7572521511031035

كلية القانون/جامعة الفلوجة430.00اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد ابراهيم نايل حمد7581921211064025

كلية القانون/جامعة الفلوجة429.00ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيمحمد هادي عواد عبد7591921215025117

كلية القانون/جامعة الفلوجة502.00ثانوية القدوة المسائية للبنينتطبيقيمصعب خالد عبد هللا محيسن7601921515025062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة461.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيريم ابراهيم حمادي محيسن7611921222052024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة394.00اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد احمد مطر حمادي7621921211031028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.00ثانوية زبيدة للبناتاحيائيرغد عبد السالم الحج علي7631921422142004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.00اعدادية األمل للبناتاحيائيأية جمال عبد مخلف7641921422059002

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة402.00ثانوية شرحبيل بن حسنة المختلطةادبيديانا شاكر حامد عيدان7651921227029002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر384.00اعدادية السما للبناتاحيائيامينة محمد إبراهيم حسن7662721422045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية436.00اعدادية االمين للبنينادبيعيسى بسام محمد رضا باقر7673121211003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية374.00اعدادية برطلة للبنيناحيائيسجاد اسماعيل محمد شيت مروان7681721411065021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزهراء حسين علي جبر7691421522010019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم417.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيحذيفة علي مصحب محمد7701121411020014

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت547.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيجميل نبيل صالح حمد7711021411013034

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت433.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين صالح حسن7721421411014088

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت411.00ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيامير مشتاق حسن حسين7731121411047005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.00ايسر- الخارجيون احيائيعلي محمد عبدهللا احمد7741721418010122

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية412.00ثانوية المآثر للبناتتطبيقينور الهدى وائل مسلم داود7751621522100038

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.00ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائينبأ قاسم عبد هللا برع7763221422005049

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية389.00ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيحوراء جبار رحيم نوماس7772021522032016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيناطق حادي محمد علي7781821411047083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.00ثانوية بيجي االهلية للبنيناحيائيبالل ابراهيم محمد دخيل7791821413022005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائيكرم علي حسين علي7801721413027019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيعذراء فرحان أبو جويس عبد الكاظم7812521424029030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.00اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيعمر محمود سالم محمود7821721411016036
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.00ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيرسل محمود يونس حامد7831721424016007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشفاء خلف سعد فتحي7841721422045112

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.00ايمن- الخارجيات احيائياسماء عمر احمد محمد7851721428050014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمناور فاضل فرج محمد7861721411009126

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيالوان حسين علي مطر7871721422084013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيامنه علي محمد نذير ابراهيم7881721422051024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.00ثانوية المكوك للبنيناحيائيمرتضى صالح وكاع خضر7891721411051044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.00ثانوية ابو وني للبنيناحيائيشالش عماد الدين رشيد علي7901721411196009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين علي مذبوب علي7912421511048016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.00ثانوية المدائن االهلية للبناتاحيائيضحى هادي شاكر عسكر7921421424025007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.00ثانوية باغداكول للبناتاحيائيزينه عبد هللا خيزران سلمان7932021422012016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية342.00ثانوية النصر للنازحاتاحيائيورود عدنان حسين صالح7942021422064039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم صاحب جمعة مصطفى7952021411039002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد كريم عبد هللا صالح7962021411009073

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيغدير محمد كاظم درويش7971821422043068

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.00اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيسرور محمد محمود احمد7982021426002058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية320.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى اركان شكور رشيد7992021411039157

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.00ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيدره نمير جوده كاظم8003221522006009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.00ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيذوالفقار غالب كريم جمعه8012321515007015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد عباس حمد مهدي8022021511011031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيهدى نايف اسعد حسين8032021522031022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمه خالد خليل إبراهيم8041621522070015

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.00ثانوية حذيفة المسائية المختلطةاحيائيعمر محمد محسن ابراهيم8052021417051005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء سعد محي مهدي8062721522034024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.00اعدادية الدور للبنينتطبيقيعلي سعد طه ياسين8071821511003009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364.00اعدادية حمام العليل للبناتادبيزينة جاسم محمد علوان8081721222009038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمران ثامر علي حمو8091721215002180

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسحر حيدر مرعي حسن8101721422020056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيايمان سمير جمعة عزيز8111721422068020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.00ثانوية زمار للبناتاحيائيرشا صالح محمد احمود8121721422030044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.00ثانوية العريج للبنيناحيائيفهد محمد شكر محمود8131721411031010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.00ثانوية المحلبية للبناتاحيائينورهان شكر خضر نعمو8141721422017022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.00ثانوية الجامعة للبناتادبيرنا رياض عطيه محسن8151021222009013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.00اعدادية حمص للبناتادبيرسل وعد قاسم ايوب8161721222069014
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.00ثانوية فايدة للبنينادبيكيالن فريد حسن علي8171721211091022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.00اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيفاطمه توفيق حمدي سلطان8181721421073016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمينا عوف عبد الرحمن كامل8191721522057023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.00اعدادية االسكندرونة للبنينادبياحمد علي حسين محمد8201821211012002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.00ثانوية العرفان للبناتاحيائيلمى عدنان غيدان نادر8213121422016023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيالمأمون احمد عجمي علي8223221411005002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.00اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيساره عدنان خلف قادر8232021522036019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيعائشه ازاد محسن علي8241821222107007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتادبيهديل ناظر راشد عطيه8251821224016012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.00ثانوية المعتصم للبنينادبييزيد علي سلمان جاسم8261821211078017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.00ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيعمر عبد هللا عواد علي8271821211035022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.00اعدادية الخنساء للبناتادبيالق وميض مزاحم صالح8281821222082002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.00ثانوية صفية للبناتادبيريم نوري ندا علي8291821222124009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.00دراسة كردية- الخارجيات ادبيئاسوس فؤاد سالم اسعد8302021228550002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.00ثانوية الدور للبناتاحيائيفاطمه مثنى جيجي عباس8311821422005050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية337.00اعدادية الدور للبنيناحيائيمحمد طه حمادي طه8321821411003022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.00ثانوية العلم للبناتاحيائيعلياء احمد بدو احمد8331821422011037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.00اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيمحمد فائز ابراهيم صالح8341821411011020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيدانيه اياد عبد النبي خلف8351821422077059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.00اعدادية الرحمة للبناتاحيائيلبنى ماجد حميد ماجد8361821422075033

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حكمت مهدي عجه8371621411001142

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.00ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسين توفيق شاكر جعاز8381621513052003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.00ثانوية النجاة للبناتاحيائيصفا حسين علي مصيخ8392321422059043

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيسجاد كمال حميزه خفيف8402521413024042

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب حميد عبيد منشد8412321422014090

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.00اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشيرين معادي بريج حبشان8422921422027196

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسماح نعيم عباس عبيد8432421422039136

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائياصيل عزيز كاسر افندي8442321422005004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء عباس عبيد عطيه8452721422047055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.00اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسام حازم محمد عبود8462721411030021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحمزه عبدالكريم حسن عبيد8472321417012045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.00اعدادية الشعلة للبنيناحيائيزيد نعيم كريم اسماعيل8482421411007017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد قاسم جعفر محمد8492721411034214

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمثنى احمد عبيد عزيز8502321417007143
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.00اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيهشام كاظم فهد حمد8512721411002047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.00اعدادية واسط للبناتاحيائيحوراء علي عبد زيد كاظم8522521422008025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيفاطمة خليل عزيز عيسى8532321422063068

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهد حيدر علي اسماعيل8542521422040102

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائياحمد حيدر جواد كاظم8552521411035006

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد عباس8562521426001080

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.00اعدادية السرور للبناتاحيائيهدى حسين عبد عبار8572421422002119

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.00اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي كمال مجيد صالح8582521411009198

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.00ثانوية تبارك المختلطةاحيائيعلي ناظم كاظم عبد8592421417012012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمنتظر سعيد جالوي جعباز8602521413023139

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.00ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيعلي سعد قصه عاجل8612921515004099

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيكرار حيدر علي عبد8622421511015069

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.00المسائية للبنين (ع)ثانوية الكرار تطبيقياحمد توفيق ياسر مالك8632521515010003

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.00ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين ساجد يونس محمود8642221411041006

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد عدنان عباس صخي8652721411029123

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيسجى عزيز كاظم كعيبر8661621522080033

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.00اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء فاضل علي حسين8671621522069024

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.00ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعادل عباس حسن حشيش8682921411015019

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيباقر رعد كريم عزيز8692921411017037

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمجتبى خالد جابر صبيح8702921511025222

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.00ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعباس علي سجاد يوسف8712921515006100

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.00ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيعباس ماجد حامد نادر8722521515003024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.00اعدادية الفيحاء للبنينادبيبركات نبيل محمد حمزه8732321211005005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.00اعدادية المسيب للبنينادبيمصطفى احمد محمد عبد علي8742321211009096

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب فاضل عباس علوان8752321422045067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.00ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيليلى مهدي نعمه بهو8762321427005036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء عبد العظيم رشيد باقر8772321422021053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.00ثانوية النجوم للبناتاحيائيوسن كاظم سلمان خضير8782321422054066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيتبارك فؤاد محسن غريب8791621522054013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.00ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيسارة بدر ناصر عبد هللا8801621524048010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.00اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس عبيد حسون8812721515004101

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.00ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعلي عطا اسماعيل كاظم8822321215007086

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعباس جوري نوري شري8831621211081090

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.00ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمد عبد الحليم عبد علي8842721211009039
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب منشد صخي عوده8852621222041011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.00ثانوية الغدير للبناتاحيائيزينب نهاد حسن مجيد8862321422055035

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي خالد علي جبير8872521515002086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.00ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيفاطمه علي حسين كاظم8882521222033013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيوليد صفاء ضياء سوادي8892521213013052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.00ثانوية االشراق للبناتادبيفاطمه رسول رحمن كريم8902521222037014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه محمد حسان مهدي8912521422022372

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.00الخارجياتاحيائيزهراء هاتف عطيه حسون8922521428050257

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب حمزه حبيب مسلم8932521424023052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى محمد جاسم محمد8942421422022161

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.00اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحيدر حسن تركي موسى8952421411021025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعقيل خليفة جمعة جريو8962821515001301

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.00اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيحسين نجاح جفات حسن8972721215005019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.00اعدادية الخالدات للبناتادبيامل محمود خلف عبد8982721222007005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه عزيز مزيد جياد8992721422039166

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء عباس جويس ثامر9002721422041102

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.00اعدادية الوحدة للبناتاحيائيايات مشاري غافل سرهيد9012221422036008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.00اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيمحمد عباس علي عبد الحسين9022521411032018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.00اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء محمود نعمه ارحيمه9032721422056063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيساره علي ارحيم محمد9042721422036097

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 341.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيرقيه كاظم عبد شعالن9052421222030014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.00اعدادية السنية للبناتادبيبنين صالح جاسم كاظم9062421222009016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.00اعدادية االندلس للبناتادبيحنان عواد ناصر ملزوم9072921222025016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.00اعدادية القدس للبنينادبياحمد عامر مطر عبيد9082321211043001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيمريم رافد كاظم جواد9092421422001112

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائيشهد كاظم ناصر فرعون9102421422029058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء حميد عارف حسين9112421422011096

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.00اعدادية السرور للبناتاحيائيطيبه عبد االمير جياد عجمي9122421422002080

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد كاظم حمد دايخ9132421411036015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.00اعدادية اليقظة للبناتاحيائيتبارك جاسم هادي عبدالزهرة9142321422014031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائياحالم سوادي حمد عويد9152921422023004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.00اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة محمود وناس علي9162421422002088

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيزينب سفر عبد الحسين محمد9172921224005006

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.00ثانوية المصابيح للبناتادبيزينب محمد جبار ونس9182921222017030
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قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.00ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيابراهيم ماجد شليوت ناشور9192921411015002

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيكوثر فاضل عبد عبد الرضا9202221422010112

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى420.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمود عبد الكريم كحيط حبيب9211621511032191

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى440.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيبكر محمد شاكر محمود9221121511004039

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.00ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيالليث علي عبد هللا علي9231021513002006

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيكرم صباح محمد مهدي9241021511015063

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى452.00ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيسما عمار عادل علي9251321422034016

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.00اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك علي عبد خلف9261421422043053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.00ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيرحاب قاسم كاظم مزبان9271221226002011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.00اعدادية العراقي للبنينادبيمحمد علي حسين علوان9281021211005069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى383.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيزين العابدين منذر عيدان جاسم9291521511009026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.00اعدادية النهروان للبنينتطبيقيهادي حسن مزعل عاتي9301521511018075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.00اعدادية النور للبنينتطبيقيكرار ياسين احمد جبر9311221511023083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.00الخارجياتتطبيقيسجى سمير محمود علوان9321421528050075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيهشام مهند هشام صبري9331321511023045

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.00اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحيدر عادل صادق جعفر9341521511008027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائيغدير احمد سمير عبد الستار9351121422041059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينبأ مؤيد جبار هالل9361421422057189

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.00اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء عدي صباح سلمان9371421422032028

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.00ثانوية  التعايش للبناتاحيائيشعاع ناظر زبن مصلح9383121422013036

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.00ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا مجيد رشيد محمود9391921415010053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.00ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيسجى عجمي علي جاسم9401921426008042

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسن نعيم عبد هللا غازي9412921411022023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء حسين معن عبد هللا9421321422033021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي فيصل احمد فرحان9432121411051092

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.00اعدادية فدك للبناتاحيائيايات محمد حسن اسماعيل9442121422067010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل ابراهيم علي9451421411016158

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيجعفر جبار عليوي غالي9462221411017027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة حميد كطل صايم9472221422057097

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى570.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء حسن ملحان جبر9481121422040058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.00اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيإبراهيم علي إبراهيم صحن9491121411016001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.00اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمحمد طه سعيد سلمان9502621411054053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.00اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حمزه محمد عمر9511421411020088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد قيس محمد صابط9521421411016144
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمصطفى مهدي صالح جعفر9531321411005068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.00اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسنين حسين علي مرهج9542321415003025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.00ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد محمد ناهي عبد العباس9551221411013004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.00ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيليث مثى سامي معجل9561921415002132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور عباس ناصر ضيدان9571421422057201

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.00ثانوية رابه رين للبنيناحيائيفرات محمود مدب حسين9583221411001018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.00ثانوية الرتاج للبناتاحيائيهبه شاكر لهمود عكله9591421422050064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبنين وسام محمد جابر9601121422021020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي محمد عبد علوان9612721411029085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيادريس عبد الرضا مزيد سكر9622621411016013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.00اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد نور غانم كريم9632221411035164

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينور عباس ناصر حميد9641421424009104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.00اعدادية الفكر للبناتاحيائيتبارك احمد نعيم مهاوي9651521422016017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.00ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن عبد العزيز جميل9661221411037037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.00اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمحمد نهاد علي حسن9671521511008069

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى454.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم عبد الهادي محمود عبد9681021411020009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمود اسماعيل بكر عباس9691921411011097

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.00ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيعبد الخالق منعم حديد فرحان9701921415002074

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.00اعدادية الخالدية للبنيناحيائيضياء احمد خلف محمد9711921411007051

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزينب حامد اسماعيل علوان9722121424001014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.00ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيحيدر حارث درع فاضل9732121417038009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.00اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيتبارك علي منعم احمد9742121426007014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.00اعدادية فدك للبناتاحيائيصفا عدي فاضل علوان9752121422067058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.00ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعلي جميل حريز رسن9762821511009015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى365.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه خالد فالح راضي9772621422004102

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء نصير ضيدان جابر9782621422047049

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.00اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيرسل رفعت كاظم عبد هللا9792621422021017

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى335.00اعدادية الشروق للبنينتطبيقيحسين وليد سعدي مهدي9801221511029027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيزين العابدين رياض قاسم شمخي9811421211040044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى2355.00الخارجيون ادبيعلي قاسم مهدي محمد9821421218002164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحسين عبد هللا غالي كزيبر9831321211023010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.00اعدادية شفق النور للبنينادبيسيف الدين سعيد لفتة دلي9841421211044030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.00اعدادية البشير للبنينادبيعباس ضياء العب محمد9851421211033051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين سعدون محسن فياض9861421211017016
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم امير خالد خالوي9871521222005100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.00اعدادية فدك للبناتادبيكوثر سلمان خلف سالم9881421222006079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.00اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد سمير وحيد حسن9891121211026003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبياحمد حسن عبد االمير خليف9901321211002001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.00ثانوية الكوثر للبناتادبيخديجه حامد كاظم جاسم9911021222040009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب حسن ريسان سعد9921421222046030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد عزيز9932621424012170

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.00اعدادية الشروق للبنيناحيائيمنتظر فالح خلف غافل9941221411029059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء علي ناظم رزوقي9951221422019031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائياحمد عبد القادر عبد الوهاب رضا9961321411005006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائييقين حسين جاسم عاتي9971321422044064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.00ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيياسر خالد عناد حبيب9981221415006044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.00اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيتحسين عادل صدام جعاتي9991321411022012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيعائشه عبد الوهاب عبد الرزاق رشيد10001021422038086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.00ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيشهد علي حسن زويد10011421522040016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي صاحب عبيد ابراهيم10021121511049098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمؤمل صباح خضر دخان10031521511005169

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.00ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمرتجى علي راهي عجيل10041221511011034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيشريف اياد عويز حسن10052221511059037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.00اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعلي هادي كطران عباس10062621511054023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.00ثانوية ام سلمة للبناتادبيداليا اسماعيل فاضل حسين10071021222015012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.00ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمقداد علي زهير عبود10081421215011079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.00ثانوية سومر للبناتادبيزهراء حامد حسين ناصر10091421222008034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.00ثانوية الفيحاء للبناتادبيهويده مهند هادي عبد الكاظم10101321222013051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.00ثانوية الحضر المختلطةادبيجعفر رياض عبد علوان10111221217009005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.00اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين علي حسين شغي10121421211027046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.00اعدادية المهج للبناتادبيايات عادل رهيف مختاض10131421222035005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينبراس قهار قاسم حسن10141121222016045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.00اعدادية الغزالية للبنينادبيامير رياض رحيم طاهر10151021211008009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.00اعدادية الفراتين للبنينادبيحمزه محمد عبد الحسين شمال10161321211034022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين علي زغير رشك10171421211041023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.00ثانوية الطاهرة للبناتاحيائيمريم حمود صالح محمد10181121422074009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.00اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيبهاء الدين شاكر حامد عبيد10192621415003020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى323.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسجى مثنى سلمان فياض10201221422004032
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.00ثانوية االمال للبناتاحيائيبنين فائز عبود سلمان10211421422041035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى310.00الخارجياتاحيائيحوراء ماجد كاظم عليوي10221421428050109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى302.00ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين علي صالح10232321415005027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.00ثانوية الخلفاء للبنينادبيهشام عماد داود عواد10241921211036038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيحلى يوسف جبار نصار10251921422042018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى344.00ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيتقى حامد عواد محمد10261921422023015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.00اعدادية جنين للبناتاحيائيايه تركي عالوي خلف10271921422013012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمظفر منذر حامد داود10281921511043050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيكرم الفاتح مهدي عبد هللا10291921511015056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.00اعدادية المنارة للبناتادبيضحى محمد محمود خضير10302121222018030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.00ثانوية الهمم للبناتادبيزهراء احمد خلف سلطان10312121222089008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة عامر عبد القادر مزاحم10322121422048111

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيعهود حقي اسماعيل محمد10332121422072055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.00ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيعائشه نادي خزعل ابراهيم10342121422074078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيعال مازن شكر محمود10352121422047093

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.00ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيعادل اسماعيل كاظم خليل10362121417034008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد حميد محمد10372121415009053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيدعاء مجيد احمد ابراهيم10382121422001043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.00اعدادية المنارة للبناتاحيائياسراء اسماعيل ابراهيم عبد هللا10392121422018002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى371.00اعدادية الروافد للبنينادبيعلي صفاء ساطي حساني10401821211073015

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.00اعدادية الوجيهية للبنينادبيعبد هللا خالد خليل حسين10412121211029023

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيوسن حيدر عبد الجبار علي10421821422045142

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.00اعدادية بلد للبناتاحيائيوديان صبيح جاسم محمد10431821422017162

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيدعاء عباس حسن عبد10441321222029014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.00ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيداليا ليث عبد االمير مجيسر10451121222075005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمرتضى حيدر مسلم حسن10461221211036068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى319.00اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد مؤيد علي عباس10471321211022016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى356.00اعدادية الصفا للبنينتطبيقيصادق شاكر عبد االمير جواد10481321511027032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى358.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين كريم جابر مذكور10491521511004020

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.00اعدادية البيان للبناتاحيائيسعاد ضياء هادي عبد المحسن10501621422048023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية421.00ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمهتدى علي جبار محمد10512821511020107

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد هادي عجمي سالم10522821511015083

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية380.00الخارجياتاحيائيشجن زيد ديعم سعيدون10531221428050143

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية404.00ثانوية االهلة للبناتتطبيقيامنة عبد الكاظم داود حسين10541621522104006
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قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح حسن يعقوب10552221424047035

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.00اعدادية السالم للبنيناحيائيسجاد حسين حمزه جبار10562221411015062

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.00ثانوية الماجدات للبناتاحيائينورا نعمان عدنان عبد اللطيف10571621422037049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمرتضى مهدي سرحان وداد10581621411035030

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية328.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيكفاية خضير جبار عبيد10591621422067083

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيحوراء طالب حسين سمير10601621422013019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيعلياء عبد الحسين شبيب الزم10611621422012050

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية317.00ثانوية اريدو للبناتاحيائيمروه عكله سويف بيوض10622221422032013

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.00ثانوية ام عمار للبناتاحيائيكوثر حسن حسين سعدون10632821422027037

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية320.00ثانوية خولة للبناتاحيائيرقية حسن عبد الحسين بطي10642821422033018

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية314.00اعدادية الشباب للبنيناحيائيميثم جاسم جبير فهد10652221411031232

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعباس رياض جواد كاظم10662221411066060

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية356.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء كاظم طارش عداي10672221426002090

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي باسم عزيز كاظم10682221411004233

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية348.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي عبد االمير ماضي مبارك10692221411021152

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.00اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق حسين شيال عبد10702221415007249

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.00ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيسجاد سليم مكطوف عاشور10712221413047021

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.00ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك سهيل طاهر حسين10722221422041026

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيغفران عبد الرضا كاظم مالح10732221424047071

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.00اعدادية االخاء للبنيناحيائيعباس داخل جاسم محمد10742221411035079

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية307.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسجى محمد عجيل محمد10752221422047133

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية303.00ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيايمان محروس الزم حسين10762221427023001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزينب حيدر حنون حيدر10771621222102039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.00اعدادية االريج للبناتادبيهند سالم داود سلمان10781621222062041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة ماجد حمدي صالح10791621422015058

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية325.00ثانوية سيوان للبناتاحيائيبدور هاني قاسم صالح10803121422004012

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية320.00اعدادية االخاء للبنيناحيائيجعفر صادق عيسى نور10812221411035029

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.00ثانوية النهضة للبناتاحيائيمنار ضياء جابر شغيت10822221422034081

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.00اعدادية العباس للبنينتطبيقيابراهيم ثائر كامل مزاوي10831621511046001

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقينهج الحكيم عادل جابر ناصر10841621511054112

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية370.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء داخل عبد الرضا علي10852221422073054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنين وسام حسين منشد10862221422066040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير علي خلف عالوي10872221411004046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب عمار زغير عطيه10882221422066122
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيحوراء عادل هاشم وداي10892221522073009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.00اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمؤمل عادل عزيز عبيد10902221211069044

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيغيث حسين علي والي10912221411020096
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